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Aanwezig:  Bestuur 2011-2012: Anoek Janssen, Domenique Sinke, Marcella 1 
Monteiro, Leonie Pape, Arianne Breure, Jelle Guldenaar. 2 

 Bestuur 2012-2013: Michelle Mostard, Marion Anten, Sietske van der 3 
Meulen, Judith Salfischberger, Linsey van den Heuvel, Iris Bleekman. 4 

 Commissiehoofden: S. Lexmond, J. Groenestijn, H. Wijkhuis, M. 5 
Cranenbroek, J. Borcheld 6 

 Raad van Advies: L. Steeg, L. Oosterveld, E. Nizet. 7 
Kascontrolecommissie 2011-2012: G. van Abeelen 8 
Leden: 3 9 

  Totaal: 18 10 
Afwezigheid  11 
bij kennis- 12 
geving: S. de Laat 13 
 14 

 15 

1.Opening 16 

Anoek opent om 18.45 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  17 
 18 

2. Vaststellen agenda 19 

De agenda is vastgesteld.  20 

 21 

3. Goedkeuren notulen ALV 29 juni 2012 22 

De notulen zijn goedgekeurd. 23 
 24 

4. Mededelingen bestuur 25 

a. Secretaris 26 
- De boekenlevering van periode 1 heeft plaatsgevonden. Er waren meerdere 27 

problemen. 28 
 Het was erg onduidelijk hoe het nieuwe curriculum er voor de tweedejaars 29 

uit zou gaan zien. Dit was dan ook nog niet duidelijk terwijl StudyStore op 30 
dat moment al wel een literatuurlijst wilde. 31 

 Na het indienen van de literatuurlijst bij StudyStore hebben zij niet alle 32 
literatuur van de lijst overgenomen. Het boek ‘Wetenschap of willekeur’ 33 
waren zij vergeten. 34 

 Nadat alle literatuur in de webshop was geüpload waren er diverse 35 
problemen met de webshop. Zo werd er niet aangegeven welk vak voor 36 
welke studierichtingen was. Dit is uiteindelijk opgelost door een apart 37 
bestand op de website te zetten. Daarnaast ontbrak er plotseling een boek 38 
in de webshop en kwamen er allerlei lege bestanden in de webshop te 39 
staan. Uiteindelijk is alles met hulp van R. Werink, medewerker van 40 
StudyStore, opgelost, 41 

 Op de laatste dag dat studenten boeken konden bestellen ontvingen we 42 
een mail van docente C. Witteman met de mededeling dat het boek van 43 
Luteijn voor het vak algemene pyschodiagnostiek niet langer tot de 44 
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verplichte literatuur behoorde. Inmiddels waren hier wel al tientallen boeken 1 
van besteld. Anoek, Domenique en Marcella hebben een mail gestuurd 2 
naar de docente dat dit een uiterst vervelende situatie is en hebben ook 3 
uitgelegd hoe het bestelsysteem van Postelein werkt. Hierop is een reactie 4 
gekomen met excuses van C. Witteman.  5 
o Marcella vult aan dat ook StudyStore zich er van bewust is dat dit een 6 

vervelende situatie is voor de studenten, maar dat zij de boeken niet 7 
retour willen nemen. Inmiddels zijn er mails ontvangen van leden die 8 
het erg vervelend vinden dat ze een boek hebben besteld dat niet nodig 9 
blijkt te zijn. Marcella geeft aan dat ze naar aanleiding van de mails het 10 
verhaal nogmaals aan StudyStore heeft voorgelegd en dat zij een boek 11 
alleen bij hoge uitzondering retour wilden nemen. Uiteindelijk hebben 12 
twee leden hun boeken terug gebracht.  13 

o J. Wilms vraagt waarom maar twee leden hun boeken terug hebben 14 
gebracht terwijl er heel veel boeken besteld zijn. 15 

o Marcella antwoordt dat StudyStore verzocht had om studenten niet op 16 
de hoogte te brengen van het feit dat zij hun boeken bij hoge 17 
uitzondering terug konden brengen. Wij hebben als Postelein 18 
aangegeven dat het overmacht is en dat wij dus niets aan de situatie 19 
konden veranderen.  20 

o J. Wilms vraagt of Marcella ook aan StudyStore heeft voorgelegd dat 21 
boeken na aankoop binnen acht dagen retour kunnen worden gebracht. 22 

o Marcella antwoordt dat ze dit gedaan heeft, maar dat StudyStore zich 23 
erop beroept dat er andere voorwaarden gelden, omdat er met een 24 
webshop wordt gewerkt 25 

o L. Steeg vraagt wat er is gebeurd met de andere leden die zijn 26 
gedupeerd. 27 

o Anoek antwoordt dat we daar geen reactie van hebben gehad. 28 
o Marcella geeft aan dat er contact opgenomen is met de docent en dat is 29 

aangegeven dat leden hierdoor gedupeerd zijn. Daarnaast is uitgelegd 30 
hoe de boekenverkoop van Postelein in zijn werk gaat. 31 

o L. Steeg vraagt of het mogelijk is de desbetreffende docent 32 
aansprakelijk te stellen. 33 

o Marcella antwoordt dat ze niet weet of dit mogelijk is. We komen 34 
uiteraard op voor onze leden, maar het is ook belangrijk een goede 35 
band te houden met de docent. 36 

o L. Steeg geeft aan dat wanneer leden hun aangekochte boek nu 37 
doorverkopen ze nooit het volledige aankoop bedrag terug zullen 38 
krijgen. Ze vraagt hoe Postelein het vertrouwen van leden terug denkt 39 
te krijgen. 40 

o Arianne geeft aan dat in de mails die naar gedupeerde studenten zijn 41 
verstuurd de studenten doorverwezen zijn naar C. Witteman. Het 42 
bestuur was van plan om bij extreem veel mails hiermee langs de 43 
docent te gaan. Uiteindelijk viel het aantal mails van studenten mee. 44 

o L. Steeg geeft aan dat het eventueel een idee is om de leden een 45 
vergoeding te geven in de vorm van een klein presentje om te tonen dat 46 
het bestuur de situatie erg vervelend vindt. 47 

o Marcella antwoordt dat dit eventueel in overleg met StudyStore kan. 48 
 49 
b. Penningmeester: 50 
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- Marcella geeft aan dat er twee dingen mis zijn gegaan met de begroting van 1 
de introductie.  2 

1. De begroting klopte niet, omdat deze was gebaseerd op de eindafrekening 3 
van vorig jaar. Hierin bleek een verschuiving ten opzichte van de begroting 4 
van 2011-2012 die over het hoofd was gezien. 5 

2. Er zijn te veel uitgaven gedaan, dit kwam doordat de commissie een 6 
eindafrekening hanteerde die afweek van de boekhouding van Postelein. 7 

- Tot nu toe is 7000 euro in totaal uitgekeerd. Een bedrag van 1145,30 euro 8 
staat nog open en is gedeeltelijk gedeclareerd. Dit bedrag bestaat uit: 9 
Commissiekleding 10 
Café Daen  11 
Salsaworkshop 12 
Belkosten 13 
Mentorenborrel 14 
Brandstofvergoeding 15 
Mokken voor mentoren 16 

- Vanuit Postelein wordt 105 euro vergoed voor de commissiekleding. De 17 
commissie heeft zelf nog 100 euro sponsoring opgehaald om de 18 
commissiekleding te kunnen betalen. De Kascontrolecommissie heeft naar 19 
aanleiding van de kascontrole op maandag 1 oktober aangegeven dat de 100 20 
euro sponsoring naar hun mening niet als vergoeding voor de 21 
commissiekleding kan worden uitgekeerd. 22 

o E. Nizet vraagt wat er gebeurt als de ALV niet instemt. 23 
o Marcella antwoordt dat de kosten van café Daen en de Salsaworkshop 24 

worden uitgekeerd, omdat dit door externen is verzorgd. De andere 25 
zaken zijn door de commissie betaald. Als bestuur vinden we niet dat 26 
deze kosten voor de rekening van de commissie zijn. Het is echter wel 27 
een dusdanig groot bedrag dat we het de ALV voor willen leggen. 28 

o J. Wilms vraagt hoe het kan gebeuren dat er een fout is gemaakt in de 29 
begroting, aangezien er zes bestuurleden de begroting hebben gezien. 30 

o Marcella antwoordt dat de begroting is gebaseerd op de eindafrekening 31 
van vorig jaar. Er is duizend euro meer begroot, omdat bij het opstellen 32 
van de begroting niet was afgesproken dat er juist 1000 euro minder 33 
zou zijn (punt 1). De penningmeester van de commissie heeft een 34 
eindafrekening gemaakt waaruit leek dat er 700 euro 'over' was (punt 35 
2). Hierop heeft de commissie voorgesteld om iets leuks te geven aan 36 
de mentoren vanuit Postelein. Marcella heeft op dat moment 37 
aangegeven dat ze eerst de eindafrekening wilde controleren voordat 38 
er mentorencadeaus werden gekocht. In die communicatie is iets 39 
misgegaan, waardoor de cadeaus voor een bedrag van 541,20 euro al 40 
waren aangekocht voordat Marcella de afrekening had gecontroleerd. 41 

o J. Wilms vraagt hoe het zit met de communicatie tussen Marcella en 42 
Leonie. Hier is dan wellicht iets misgegaan. 43 

o Leonie antwoordt dat de financiële zaken vooral met Marcella 44 
gecommuniceerd werden. 45 

o Marcella geeft aan dat ze veel contact heeft gehad met de commissie, 46 
maar dat de commissie ook heel vrij gelaten is en veel 47 
verantwoordelijkheid heeft gekregen. Wat dat betreft staat Marcella 48 
daar nog steeds achter, maar ze had meer achter de commissie aan 49 
moeten zitten wanneer bepaalde dingen, zoals de eindafrekening, nog 50 
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niet binnen waren. Het is dan ook een goede tip voor het nieuw bestuur 1 
om meer controlepunten in te stellen. 2 

o J. Wilms geeft aan dat goed op papier moet worden gezet wat er 3 
precies is mis gegaan, zodat dit meegegeven kan worden aan het 4 
nieuwe bestuur. 5 

o Marcella geeft aan dat je als bestuur de commissie graag veel 6 
zelfstandigheid en vertrouwen wilt geven en niet continue belerend wil 7 
zijn, waardoor er in dit geval minder controlepunten waren. 8 

o J. Wilms geeft aan dat het hier wel om veel geld geeft en Marcella hier 9 
dus ook op aangekeken wordt. Marcella mag hier dus best controlerend 10 
zijn. 11 

o L. Steeg vraagt wat de kosten van de mentorencadeaus zijn. 12 
o Anoek geeft aan dat er 62 mentoren zijn en dat de kosten ongeveer 500 13 

euro zijn. 14 
o L. Steeg vraagt hoe het mogelijk is dat er 1000 euro te weinig is, 15 

aangezien zaken als brandstof en belkosten begroot moeten zijn. 16 
o Marcella antwoordt dat het voorgaande jaren zo was dat Postelein 1450 17 

euro bijdroeg en dat daar bovenop 1000 euro subsidie van het 18 
onderwijsinstituut kwam.  19 

o Leonie geeft aan dat er dit jaar twee posten waren één post voor de 20 
bijdrage van Postelein en één post voor de bijdrage van het 21 
onderwijsinstituut. Het verschil bedroeg toen nog maar 450 euro in 22 
plaats van de gebruikelijke 1450 euro. 23 

o Marcella geeft aan dat we in vergelijking met de begroting van 24 
voorgaande jaren wel meer bestedingsruimte zou zijn, maar dat dat 25 
met de huidige begroting dus niet het geval is. 26 

o J. Wilms vraagt of Marcella een idee heeft over de balans van de 27 
totaalrekening. Wellicht dat dit bedrag hier in past. 28 

o Marcella geeft aan dat de balans nog niet volledig is opgemaakt, maar 29 
dat Postelein voor 2011-2012 niet zoveel verlies heeft gedraaid als 30 
begroot was.  31 

o J. Wilms geeft aan dat dit ook een rol speelt. 32 
o L. Steeg geeft aan dat het ook om essentiële dingen zoals brandstof en 33 

belkosten gaat en dat deze wel uitbetaald moeten worden. 34 
o J. Wilms geeft aan dat ze het daar mee eens is, maar dat de 100 euro 35 

sponsoring die de commissie heeft geregeld wel een ander verhaal is. 36 
Er zijn wel meer commissies bij Postelein die zelf moeten bijdragen aan 37 
de commissiekleding. 38 

o J. Borcheld geeft aan dat deze commissies daar dan wel op berekend 39 
zijn en de introductiecommissie nu niet. 40 

o E. Nizet geeft aan dat de introductiecommissie wel het voordeel heeft 41 
dat het voor hen gemakkelijker is om sponsoring te regelen. 42 

o M. Mostard vraagt wat de ALV aan zou raden als de commissie in de 43 
toekomst weer sponsoring wil regelen voor commissiekleding. 44 

o E. Nizet geeft aan dat de commissie dit zeker moet doen, maar dat de 45 
commissaris uiteindelijk wel eindverantwoordelijke is. 46 

o Anoek geeft aan dat de 100 euro sponsoring dus wel uitgekeerd zal 47 
worden aan de commissie. 48 

o Marcella herstelt en geeft aan dat dit op dit moment niet besloten kan 49 
worden, maar tijdens de volgende ALV aan bod zal komen. 50 
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- De kosten van café Daen en de Salsaworkshop zullen worden uitbetaald. 1 
Over het uitkeren van de andere bedragen zal in de volgende ALV worden 2 
gestemd. 3 

 4 
c. PR 5 

- De introductieweek 2012 heeft plaatsgevonden. Er zijn veel positieve reacties 6 
vanuit deelnemers en mentoren gekomen. 7 

o E. Nizet vraagt of Leonie nog reacties heeft gehad op het feit dat de 8 
introductieweek nu twee dagen korter was. 9 

o Leonie geeft aan dat de meningen hierover heel persoonlijk zijn. 10 
o J. Wilms vraagt of het wat betreft de organisatie en planning moeilijk 11 

was. 12 
o Leonie antwoordt dat dit mee viel en dat er vooral dingen uit het 13 

programma gehaald moesten worden. De planning was nu vooral veel 14 
drukker, omdat er meer activiteiten in minder tijd plaats moesten 15 
vinden. 16 

o E. Nizet geeft aan dat Leonie de uitslag van de enquêtes van 17 
DiensStudentenZaken krijgt. Wellicht dat ze deze kan vergelijken met 18 
de uitkomsten van voorgaande jaren. Hier kan ze eventueel uit op 19 
maken of het programma nu goed is of te druk. 20 

o Leonie geeft aan dat ze hier nog niet aan had gedacht en dat het een 21 
goede tip is. 22 

o H. Wijkhuis geeft aan dat er tijdens de introductie ook een 23 
mentorenevaluatie is gehouden en dat hier meer relevante informatie 24 
uitgehaald kan worden. Studenten hebben het heel anders ervaren, 25 
omdat zij niet weten dat de introductie voorgaande jaren tien dagen 26 
duurde. 27 

o Anoek geeft aan dat de uitslag van de enquête nog niet ontvangen is. 28 
- De tweede promotie actie heeft plaatsgevonden. Er zijn Posteleinzonnebrillen 29 

uitgedeeld. 30 
- Op dinsdag 18 september heeft de maandelijkse kameractiviteit 31 

plaatsgevonden met als thema ‘pimp-my-cake’ waar leden een plak cake 32 
konden halen en versieren. 33 

- De laatste maandelijkse borrel heeft plaatsgevonden op donderdag 27 34 
september. Deze vond plaats na het diner rouler in Absolute Zero. Er waren 35 
25 leden aanwezig. 36 

o L. Oosterveld geeft aan dat het bij veel deelnemers van het diner rouler 37 
niet bekend was dat er na het diner nog een borrel zou plaatsvinden. 38 
Hierdoor konden zij geen rekening houden met de borrel. Als dit eerder 39 
bekend was gemaakt hadden er wellicht meer leden naar de borrel 40 
kunnen komen. 41 

o J. Wilms vraagt hoe de borrel is gepromoot. 42 
o Leonie antwoordt dat zij posters heeft gemaakt en dit met de PUB-43 

commissie heeft gecommuniceerd. De promotie is pas laat gestart en 44 
niet alle promotiemiddelen zijn gebruikt. Dit kwam mede doordat A. 45 
Hickson van Absolute Zero moeilijk bereikbaar was en niet reageerde 46 
op mails en telefoon. 47 

- De vijfde PosteleinPost is uitgekomen en zal binnenkort worden uitgedeeld. 48 
 49 

d. Formeel  50 
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- Donderdag 27 september heeft de lezing over het Foetaal Alcohol Syndroom 1 
plaatsgevonden. Er waren 61 leden aanwezig en de lezing was erg 2 
interessant. 3 

o J. Wilms geeft aan dat de lezing niet in het jaarverslag staat en vraagt 4 
of deze er nog wel in komt. 5 

o Anoek antwoordt dat de activiteiten die plaats hebben gevonden na 17 6 
september nu op sheets worden getoond en later in het verslag toe 7 
zullen worden gevoegd. 8 
 9 

e. Informeel 10 
- Woensdag 19 september heeft de eerstejaars en mentoren barbecue 11 

plaatsgevonden bij universiteitscafé Piecken. Er waren 123 deelnemers. 12 
- Op donderdag 20 september heeft de studiereis reünie borrel plaatsgevonden 13 

bij Absolute Zero. Op deze avond presenteerden S. van Helden en M. Jansen 14 
de opdrachten die waren gemaakt door de studenten. Daarna werd de 15 
studiereis film vertoond. De deelnemers kregen een dvd met de film mee naar 16 
huis. Het was een geslaagde avond. 17 

- Van 21 tot en met 23 september heeft het mannenweekend plaatsgevonden 18 
op camping ‘De Poppe’ in Markelo. Er waren acht deelnemers. Op het 19 
weekend hebben diverse activiteiten plaatsgevonden zoals zwemmen, 20 
beerpong en een voetbaltoernooi. Het was een zeer geslaagd weekend. 21 

- Maandag 24 september heeft er een Goalball clinic plaatsgevonden in de 22 
sporthal van het ROC Nijmegen. De clinic werd gegeven door een officiële 23 
trainer en er waren negen deelnemers. Het was erg geslaagd 24 

- Donderdag 27 september heeft het Diner Rouler plaatsgevonden. Er waren 78 25 
deelnemers die waren onderverdeeld in zes groepen. Elke groep nuttigde bij 26 
een ander restaurant een voor-, hoofd- of nagerecht. De deelnemende 27 
restaurants waren restaurant Pips, restaurant de Dromaai en Grandcafé 28 
Moenen. Het was een geslaagde avond. 29 

- Donderdag 27 september heeft de mannenactiviteit Pitch ’n Putt 30 
plaatsgevonden in Malden. Er waren zeven deelnemers. Ondanks de regen 31 
was het een geslaagde activiteit. 32 

 33 
f. Voorzitter 34 
Geen mededelingen. 35 

 36 

5. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 37 

Anoek vertelt dat het bestuur bestuursbeurzen ontvangt ter compensatie van 38 
eventuele studievertraging. Om de hoogte van deze beurzen te bepalen wordt er een 39 
toetsing gedaan. Één van de criteria met betrekking tot de leden is veranderd. 40 
Minimaal 80% van de leden moet ingeschreven staan als student aan de RU of HAN 41 
en minimaal 60% van de leden moet ingeschreven staan als student aan de RU. Na 42 
contact met dienststudentenzaken blijkt dat wij niet aan deze criteria voldoen. Om dit 43 
probleem op te vangen wordt voorgesteld om leden die niet ingeschreven staan aan 44 
de RU of HAN om te zetten naar leden zonder stemrecht. Leden zonder stemrecht 45 
worden namelijk niet door dienststudentenzaken meegenomen in de berekening voor 46 
het toetsingscriterium. 47 
 48 
Wijziging 1 49 

Artikel 2.3: Bijzondere leden 50 
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2.3.1 Bij bijzondere leden wordt een onderscheid gemaakt tussen bijzondere leden 1 
met stemrecht en bijzondere leden zonder stemrecht. 2 
 3 
2.3.2 Bijzondere leden met stemrecht zijn zij, die ingeschreven staan bij de 4 
hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tevens worden met bijzondere leden met 5 
stemrecht zij bedoeld, die staan ingeschreven bij een andere studie dan 6 
pedagogische wetenschappen en/of onderwijskunde aan de Radboud Universiteit 7 
Nijmegen. 8 
 9 
2.3.3 Bijzondere leden zonder stemrecht zijn zij, die niet als student staan 10 
ingeschreven bij de Radboud Universiteit met uitzondering van de contractstudenten 11 
zoals beschreven in art. 2.2.3.  12 
 13 
2.3.4 Het lidmaatschap kan worden verkregen door aanmelding bij en toelating als 14 
zodanig door het bestuur. Bijzondere leden zijn daarbij bovendien verplicht een 15 
identiteitsbewijs te tonen. 16 
 17 

o L. Oosterveld geeft aan dat de ledenlijst waarschijnlijk niet helemaal up-to-18 
date is en dat het bestuur misschien eerst moet kijken wie er geen student 19 
aan de RU meer is. Misschien dat we op die manier wel de 80 procent halen. 20 

o Anoek geeft aan dat dit heel veel leden betreft en dat sommige leden moeilijk 21 
bereikbaar zijn, omdat ze een student.ru.nl mailadres hebben opgegeven. 22 

o J. Wilms geeft aan dat deze leden die niet meer studeren dan nog wel elk jaar 23 
contributie betalen. 24 

o Anoek geeft aan dat we hier elk jaar ook veel mails over krijgen. 25 
o L. Oosterveld geeft aan dat het controleren van de lijst wel veel tijd kost en dat 26 

het dan misschien in delen gedaan kan worden. 27 
o Anoek geeft aan dat het bestuur niet zomaar leden wil en kan uitschrijven. 28 
o J. Borcheld geeft aan dat je nieuwe leden dan moet vragen zich niet met een 29 

student.ru.nl adres in te schrijven. 30 
o Anoek geeft aan dat dit wellicht een tip is voor het nieuwe bestuur. 31 
o Domenique geeft aan dat zij in mei de ledenlijst naar Dienst Studentenzaken 32 

heeft gestuurd met de vraag of zij deze wilden controleren op leden die wel en 33 
niet ingeschreven staan aan de RU. Dit kost DSZ veel tijd om na te kijken en 34 
de lijst werd pas anderhalve maand later terug gestuurd. Hier bleek dat 35 
ongeveer 900 leden als student ingeschreven staan aan de RU. 36 

o S. van der Meulen vraagt of je deze fout dan niet kan voorkomen als je de 37 
ledenlijst voor de vakantie stuurt. 38 

o Marcella geeft aan dat je hier wel een deel mee opvangt, maar nooit alles. 39 
 40 

- Anoek legt uit dat wijziging 2 volgt uit wijziging 1. Leden tellen namelijk ook 41 
alleen als leden mee wanneer zij stemrecht hebben.  42 

 43 
Wijziging 2 44 
Artikel 2.5: Rechten en plichten van de leden 45 
2.5.1. De leden als bedoeld in art. 2.2.1a  hebben recht van: 46 
a. actief en passief kiesrecht 47 
b. stemrecht tijdens de algemene vergadering 48 
c. deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten 49 
d. gebruik ten aanzien van de door de vereniging geboden diensten 50 
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e. schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur. 1 
 2 
2.5.2 De leden als bedoeld in art. 2.2.1b hebben het recht van: 3 
a. alleen bijzondere leden met stemrecht hebben tijdens de algemene vergadering 4 
stemrecht, bijzondere leden zonder stemrecht zijn daarentegen niet gemachtigd met 5 
een stemrecht tijdens de algemene vergadering 6 
b. deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten 7 
c. gebruik ten aanzien van de door de vereniging geboden diensten. 8 
De punten b. en c. gelden onder de restrictie, dat gewone leden een hogere prioriteit 9 
hebben dan buitengewone leden. 10 
 11 
2.5.3. De leden als bedoeld in art. 2.2.1c hebben het recht van: 12 
a. stemrecht tijdens de algemene vergadering 13 
b. deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten 14 
c. gebruik ten aanzien van de door de vereniging geboden diensten. 15 
De punten b. en c. gelden onder de restrictie, dat gewone leden een hogere prioriteit 16 
hebben dan buitengewone leden. 17 
 18 
Er wordt begonnen met stemmen. Als je het eens bent met de wijziging(en) in het HR 19 
met inachtneming van de wijzigingen stem je voor. Als je het oneens bent met de 20 
wijziging(en) in het HR stem je tegen. Als je geen mening hebt over de wijziging(en) 21 
in het HR dan stem je blanco. De blanco stemmen tellen mee voor het quorum. De 22 
stemming wordt aangenomen dan wel afgewezen bij een meerderheid van de helft 23 
van de stemmen. 24 
 25 
Wijziging HR 1; 26 
18 stemmen voor 27 
0 stem tegen 28 
0 stem blanco 29 
 30 
Quorum: 18 31 
 32 
Wijziging HR 2; 33 
18 stemmen voor 34 
0 stem tegen 35 
0 stem blanco 36 
 37 
Quorum: 18 38 
 39 
De twee wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement zijn ongewijzigd aangenomen. 40 

 41 

6. Presenteren en stemmen jaarverslag 2011-2012 42 

Anoek vertelt dat het jaarverslag gepresenteerd wordt. Op het moment van schrijven 43 
hadden nog niet alle activiteiten plaatsgevonden. De stukken waar het om gaat 44 
worden gepresenteerd in de Power point presentatie en zullen worden toegevoegd 45 
aan de definitieve versie van het jaarverslag. Anoek geeft aan dat het bestuur graag 46 
alleen inhoudelijke opmerkingen wil ontvangen. Opmerkingen over de spelling en stijl 47 
mogen per e-mail gestuurd worden voor maandag 8 oktober 2012 18.00 uur. Het 48 
jaarverslag zal per pagina besproken worden. 49 
 50 



  9 

 

Voorpagina;  1 
o J. Wilms vraagt waarom er gekozen is voor een informele foto op een formeel 2 

document. In het beleidsplan spreekt het bestuur over professionaliteit en je 3 
best wel bestuur van een vereniging. Een tip voor volgend bestuur is dan ook 4 
om een professionele foto op de documenten te zetten. 5 

 6 
Pagina 8; Speerpunten; 7 

o J. Wilms geeft aan dat het jammer is dat het niet is gelukt om de website aan 8 
te passen. Ze geeft aan dat de website niet altijd up-to-date was en dat 9 
sommige activiteiten niet duidelijk vermeld waren. 10 

o Anoek geeft aan dat J. Wilms hier gelijk in heeft en dat sommige activiteiten 11 
en mededelingen wel duidelijker vermeld hadden mogen worden. 12 

o J. Wilms vraagt of het bestuur nog tips heeft voor het nieuwe bestuur. 13 
o Anoek antwoordt dat het een goed idee is om na elke bestuurvergadering de 14 

site te updaten wat betreft activiteiten, omdat deze bij een vergadering bekend 15 
worden gemaakt. 16 

o L. Steeg geeft aan dat het ook een tip is om elke dag even de website te 17 
checken om te voorkomen dat er activiteiten op blijven staan die al geweest 18 
zijn. 19 

 20 
Pagina 10; regel 26 - 27 21 
Onder leiding van de commissaris formeel is geprobeerd te voldoen aan de vraag 22 
naar meer lezingen en voorlichtingen uit het werkveld. 23 

o J. Wilms vraagt of dit ook is gelukt. 24 
o Anoek geeft aan dat tijdens het introductie praatje aan het begin van het jaar 25 

briefjes zijn uitgedeeld waarop leden hun ideeën voor activiteiten konden 26 
schrijven. Hieruit kwamen verschillende ideeën voor workshops en lezingen 27 
naar voren. Deze hebben we zo goed mogelijk proberen uit te voeren. 28 

 29 
Pagina 13; Facebook; 30 

o J. Wilms vraagt wat er met haar opmerking over Facebook op de halfjaarlijkse 31 
ALV is gedaan. 32 

o Anoek antwoordt dat het bestuur het hier wel over heeft gehad, maar dat 33 
desondanks is besloten om de promotie via het aanmaken van ‘ events’ door 34 
te zetten omdat op deze manier veel leden worden bereikt. 35 

o J. Wilms geeft aan dat ze sindsdien heeft gezien dat Postelein als vereniging 36 
activiteiten promoot, maar dat bestuursleden als ‘ persoon zijnde’ ook 37 
activiteiten van Postelein promoten. 38 

o Anoek geeft aan dat dit ook een foutje geweest kan zijn van een bestuurslid. 39 
Het kan namelijk gebeuren doordat een bestuurslid niet goed heeft aangeklikt 40 
op Facebook dat hij of zij als Postelein zijnde een activiteit wil promoten. 41 

o Marcella geeft aan dat er toch niets op tegen hoeft te zijn dat een commissaris 42 
zijn of haar eigen activiteit wil promoten op de persoonlijke Facebook pagina. 43 

o J. Wilms geeft aan dat je vanuit professioneel oogpunt gezien geen activiteiten 44 
hoort te promoten die door Postelein zijn georganiseerd. Postelein organiseert 45 
de acitiviteit en niet de persoon zelf. Je maakt immers ook een poster vanuit 46 
Postelein en niet vanuit jezelf. 47 

o S. Lexmond vraagt of het dan ook niet kan als zij als commissielid een 48 
activiteit zou promoten van Postelein die zij met haar commissie organiseert. 49 

o J. Wilms geeft aan dat ze dit niet professioneel vindt. 50 
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o E. Nizet geeft aan dat het ook afhankelijk is van de manier waarop je het 1 
brengt. Als je aangeeft dat je vanuit Postelein een activiteit organiseert is het 2 
in principe geen probleem. Echter, als bestuur wordt je aangesproken op je 3 
functie. Als bij Postelein dan iets fout gaat wordt Postelein negatief bekeken 4 
en niet jij als persoon. Hier moet je wel rekening mee houden met het 5 
promoten van activiteiten. 6 

o L. Steeg geeft aan dat wanneer je een activiteit van Postelein ‘deelt’ op 7 
Facebook het dan geen probleem is, omdat je dan promoot vanuit Postelein. 8 

o Anoek geeft aan dat dit wel goed is om mee te nemen en door te geven aan 9 
het nieuwe bestuur. Je kan natuurlijk niemand verbieden dit te doen, maar het 10 
kan wel meegegeven worden aan commissies. 11 
  12 

Pagina 12; verjaardagsmail; 13 
o L. Steeg vraagt hoe vaak het verjaardagscadeau is opgehaald. 14 
o Anoek antwoordt dat dit niet bijgehouden is, omdat het bestuur hier het nut 15 

niet van in zag. 16 
o L. Steeg geeft de tip dat het wel verstandig is om dit bij te houden, zodat je 17 

kunt kijken of het nuttig is om het cadeautje uit te delen. 18 
o E. Nizet vraagt of er ook een ophaaltermijn is. 19 
o Anoek antwoordt dat deze termijn twee weken is. 20 

 21 
Pagina 15; FOS; 22 

o J. Wilms vraagt wat het bestuur van het FOS vindt. 23 
o Anoek antwoordt dat ze deze als heel fijn heeft ervaren. De assessor was dit 24 

jaar voorzitter en op die manier konden alle verenigingen optimaal deelnemen 25 
aan de vergaderingen. Er zijn dit jaar veel belangrijke dingen besproken. 26 

o J. Wilms vraagt of Anoek ook veel aan de tips heeft gehad. 27 
o Anoek antwoordt dat ze deze heel nuttig vindt en dat het aan te raden is om 28 

ook dit jaar weer deel te nemen aan het FOS. 29 
o L. Oosterveld vraagt of de assessor altijd aanwezig was. 30 
o Anoek antwoordt dat J. Blaauw altijd aanwezig was, omdat hij de voorzitter 31 

van het FOS was. 32 
 33 
Pagina 22; maandelijkse kameractiviteiten; 34 

o J. Wilms vraagt naar de twee open kamers. 35 
o Anoek antwoordt dat de eerste open kamer ter werving van actieve leden heel 36 

druk bezocht was. Hierdoor hebben we niet heel veel leden kunnen 37 
aanspreken voor commissiewerk. Wel een aantal leden zijn hierover 38 
aangesproken. 39 

o Leonie geeft aan dat bij de tweede open kamer geprobeerd is mensen in de 40 
kamer te trekken in plaats van alleen iets lekkers uit te delen. Zo konden leden 41 
makkelijker aangesproken worden, omdat ze langer bleven. Hiervoor is een 42 
High Tea georganiseerd. 43 

o J. Wilms geeft aan dat Leonie dit ook mag vermelden in het jaarverslag. 44 
 45 
Pagina 21; maandelijkse borrels; 46 

o L. Oosterveld vraagt welk advies het bestuur heeft gegeven aan het nieuwe 47 
bestuur wat betreft de stamkroeg. 48 

o Anoek antwoordt dat meegegeven is dat het nieuwe bestuur hierover goed 49 
moet nadenken en dat ze ook moet nadenken over hoe ze de borrels komend 50 
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jaar willen invullen. De samenwerking met Absolute Zero is dit jaar niet 1 
vlekkeloos verlopen en we hebben aangeraden een andere stamkroeg te 2 
zoeken. 3 

 4 
Pagina 24; sponsoring; 5 

o J. Wilms vraagt of de commissies nog iets aan het sponsorbestand hebben 6 
gehad aangezien ze deze pas in mei 2012 hebben ontvangen. 7 

o Leonie geeft aan dat ze zoals eerder gezegd dit bestand vergeten was te 8 
sturen naar de commissies. Ze heeft hier na het versturen van het bestand 9 
geen reacties meer op gehad. 10 

o J. Wilms vraagt of Leonie wel voor haar opvolger een concept heeft. 11 
o Leonie antwoordt dat dit bestand aangepast kan worden door J. 12 

Salfischberger indien dit nodig is. 13 
 14 
Pagina 26; Lezingen; 15 

o J. Wilms vraagt of Arianne bijhoudt welke lezingen zijn geweest en wie daar 16 
de contactpersonen van zijn. 17 

o Arianne geeft aan dat ze met de commissie een bestand heeft rondgestuurd 18 
en dat iedereen dit aanvult met lezingen en contactpersonen. 19 

o J. Wilms vraagt of Arianne ook het bestand van 2009-2010 heeft. 20 
o Arianne antwoordt dat ze wel het bestand van 2010-2011 heeft. 21 
o J. Wilms geeft aan dat er ook een bestand is met lezingen en bijbehorende 22 

contactpersonen van voorgaande jaren. 23 
o Arianne antwoordt dat ze dan even zou moeten kijken of ze dit bestand in haar 24 

bezit heeft. De bestanden die ze in ieder geval heeft, heeft ze doorgegeven 25 
aan L. van den Heuvel.  26 

 27 
Pagina 31; regel 13; 28 
De 12 commissie heeft dit jaar drie meeloopdagen gegeven voor de ALPO. 29 

o J. Wilms vraagt hoe het contact was met de PABO over de ALPO 30 
meeloopdag. 31 

o Arianne geeft aan dat dit contact goed was en dat N. van Ruiven 32 
contactpersoon op de RU was. Het was erg fijn om met haar samen te 33 
werken. De aanmeldingen bij de PABO verliepen ook via haar dus het lijntje 34 
tussen de PABO en de RU was erg kort. 35 

o E. Nizet geeft aan dat Arianne in het jaarverslag meot vermelden dat er een 36 
contactpersoon is, omdat dit handig is voor komende jaren. 37 

 38 
Pagina 34; sollicitatietraining; 39 

o L. Oosterveld vraagt of er bij het nieuwe bestuur bekend is wie dit doet en die 40 
de contactpersoon is. 41 

o Arianne antwoordt dat dit bekend is bij L. van den Heuvel. 42 
 43 
Pagina 35; PUB-commissie 44 

o L. Oosterveld vraagt of het bestuur reactie heeft gehad op de nieuwe naam 45 
van de commissie. 46 

o Anoek en Jelle geven aan hier niets over te hebben gehoord. 47 
 48 
PUB-commissie; diner rouler; 49 
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o E. Nizet geeft aan dat het misschien nuttig kan zijn om in het jaarverslag ook 1 
te vermelden hoe de samenwerking is geweest met de restaurants. 2 

o J. Wilms geeft aan dat dit ook handig is voor komende jaren, zodat de 3 
commissaris weet met welke restaurants een goede samenwerking mogelijk 4 
is. 5 

o Anoek geeft aan dat dit een goede tip is om mee te nemen. 6 
o E. Nizet geeft aan dat het ook handig is om bij andere activiteiten waar 7 

externen betrokken zijn te vermelden hoe de samenwerking daarmee is 8 
verlopen. 9 

 10 
Pagina 36; cocktailworkshop; 11 

o J. Wilms vraagt of de workshop dit jaar beter is verlopen dan vorig jaar. 12 
o Jelle geeft aan dat de workshop inderdaad organisatorisch gezien beter is 13 

verlopen. 14 
o J. Wilms geeft aan dat dit wel benadrukt mag worden in het jaarverslag. 15 

 16 
Pagina 37; Inglorious 17 

o J. Wilms vraagt wat de opkomst van het Inglorious feest was. 18 
o Anoek antwoordt dat het aantal Posteleinleden niet geteld kon worden. 19 
o Jelle geeft aan dat wij alleen mee georganiseerd hebben met het Inglorious 20 

feest in de introductieweek, omdat we met het vorige Inglorious feest op 21 
studiereis waren. Het Inglorious feest in de introductieweek is niet erg 22 
representatief, omdat er ook veel niet-leden komen. 23 

 24 
Pagina 38; studiereiscommissie 25 

o E. Nizet geeft aan dat het stukje over de studiereis reünie borrel duidelijker 26 
kan met name het stuk over S. van Helden en M. Jansen. Meer uitleg over wat 27 
zij precies hebben gedaan tijdens de borrel zou fijn zijn. E. Nizet vraagt of hun 28 
presentatie een meerwaarde had op de borrel. 29 

o Jelle antwoordt dat S. van Helden en M. Jansen de studenten hadden 30 
gevraagd een persoonlijk stukje te schrijven in hun reisverslag, deze stukjes 31 
kwamen naar voren in de presentatie. Het was erg leuk dat de docenten dit 32 
initiatief hebben genomen. 33 

o E. Nizet vraagt of Jelle het idee heeft dan de docenten hierdoor meer 34 
betrokken waren bij de groep. 35 

o Jelle antwoordt dat de docenten de hele reis heel betrokken waren. 36 
o E. Nizet geeft aan dat het goed is om te vermelden in het jaarverslag dat de 37 

docenten heel enthousiast waren. 38 
 39 
Pagina 40; regel 38 – 39; 40 
Op 4 juni is er een rugby clinic georganiseerd bij NSRV Obelix. Wegens te weinig 41 
animo is dit niet doorgegaan. Er was één aanmelding. 42 

o J. Wilms vraagt wat de reden is dat er zo weinig animo voor de activiteit was. 43 
o Jelle antwoordt dat hij dit niet weet. 44 
o L. Oosterveld geeft aan dat de activiteit ook nog verplaatst is in de hoop op 45 

meer aanmeldingen. 46 
o Jelle geeft aan dat het ook midden in de tentamens viel wat een reden kan zijn 47 

voor weinig animo. Er is wel ruim op tijd gepromoot voor de activiteit. 48 
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o Arianne geeft aan dat er in het algemeen minder animo was in juni voor 1 
activiteiten wegens tentamens. Door het nieuwe curriculum van de eerstejaars 2 
studenten waren er de hele maand tentamens. 3 

 4 
Sportcommissie; Goalball clinic; 5 

o L. Oosterveld geeft aan dat ook de contactpersoon van de goalball clinic 6 
vermeld moet worden in het jaarverslag, zij was namelijk erg enthousiast en 7 
wilde het graag nog een keer doen. 8 

o E. Nizet geeft aan dat de gegevens van de contactpersoon niet per se in het 9 
jaarverslag moeten, maar wel in de notulen van de sportcommissie. 10 

 11 
Algemeen; 12 

o J. Wilms vraagt of er door de commissarissen met elke commissie al een 13 
evaluatievergadering heeft plaatsgevonden. 14 

o Leonie antwoordt dat zij dit tot nu toe alleen met de introductiecommissie heeft 15 
gedaan. 16 

o J. Wilms geeft aan dat het jaar nu wel voorbij is en de meeste commissies dus 17 
ook klaar zijn. Ze vraagt of dit komt door drukte. 18 

o Leonie antwoordt dat ze afgelopen week pas de laatste activiteit heeft gehad 19 
en dat de PosteleinPost ook pas deze week is uitgekomen. 20 

o Arianne geeft aan dat zij wel met al haar commissies een evaluatie heeft 21 
gedaan en dat ze daarbij ook een lijstje met tips en tops hebben opgesteld. 22 
Deze lijstjes zitten bij de notulen. 23 

o Jelle geeft aan dat hij met een aantal commissies al wel evaluaties heeft 24 
gehad en met een aantal nog niet, hier moet hij nog over mailen. De meeste 25 
evaluaties hebben in informele setting plaatsgevonden, waar besproken is wat 26 
wel en niet goed is gegaan afgelopen jaar. 27 

o J. Wilms geeft aan dat het verstandig is om alle evaluaties in formele setting te 28 
doen, omdat je hier veel uit kan halen voor je opvolger. 29 

o Anoek geeft aan dat we op het laatste moment ook hebben besloten om de 30 
commissiehoofden een handboek te laten schrijven met tips en tops voor de 31 
opvolgers. 32 

o J. Groenestijn geeft aan dat zij daar als commissiehoofd nog niets over heeft 33 
gehoord van Jelle. 34 

o Jelle geeft aan dat dit voor de studiereis ook niet nodig is, omdat hiervoor al 35 
een draaiboek is. 36 

o E. Nizet geeft aan dat dit een heel goed idee is, maar dat het jaar al wel 37 
voorbij is en de commissies dus in feite klaar zijn. Bij wie de 38 
verantwoordelijkheid van de handboeken ligt staat niet in het jaarverslag. Ze 39 
vraagt hoe het bestuur dit dan voor zich ziet, wie dit moet uitvoeren en 40 
dergelijke. 41 

o Anoek geeft aan dat er in het algemene deel van het jaarverslag hierover nog 42 
een stukje opgenomen kan worden. 43 

o L. Steeg vraagt hoe het bestuur dit dan in de praktijk wil brengen. 44 
o E. Nizet vraagt wat voor inhoud daar dan aan gegeven wordt. 45 
o Anoek antwoordt dat in het handboek punten moeten komen waar de 46 

commissie bijvoorbeeld tegenaan is gelopen, maar ook tips en 47 
contactpersonen van activiteiten. Dit is handig voor zowel de nieuwe 48 
commissaris als het nieuwe commissiehoofd. 49 
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o L. Oosterveld geeft aan dat dit heel goed en belangrijk is, maar dat nu nog niet 1 
alle commissiehoofden hiervan op de hoogte zijn. Het is wel belangrijk om hier 2 
in het vervolg eerder en beter over te communiceren. Ze vraagt zich af in 3 
hoeverre je commissiehoofden die in feite al klaar zijn nu nog kan verplichten 4 
een dergelijk handboek te maken. 5 

o Anoek geeft aan dat we dit ook pas erg laat in het jaar besloten hebben te 6 
doen. 7 

o J. Wilms geeft aan dat je ook tijdens de evaluatie met een commissie een lijst 8 
op kunt stellen met tips en tricks, dan kun je deze lijst direct doorgeven aan de 9 
nieuwe commissie. De drempel om nu nog een handboek te schrijven is voor 10 
commissiehoofden heel hoog. 11 

o H. Wijkhuis vraagt wanneer het bestuur dit bedacht heeft. Zij heeft het 12 
handboek vier weken geleden al afgemaakt, dus ze vraagt zich af waar het in 13 
de communicatie fout is gegaan. 14 

o Anoek antwoordt dat het waarschijnlijk ligt aan de communicatie vanuit de 15 
commissarissen. 16 

o J. Wilms vraagt hoe dit bij het bestuur onderling gaat, omdat dit soort 17 
onderwerpen bij een bestuursvergadering toch aangekaart moeten worden. 18 
Het is belangrijk voor het nieuwe bestuur om dit volgend jaar goed te 19 
communiceren onderling. 20 

o Anoek geeft aan dat dit nu wel gedaan is, maar niet voldoende. 21 
o Arianne geeft aan dat haar commissiehoofden ook geen handboek hebben 22 

geschreven, maar dat zij tijdens de evaluatie een lijst hebben opgesteld met 23 
tips en tricks. 24 

o Marcella geeft aan dat ze ook met de samenvattingencommissie heeft 25 
geëvalueerd. De commissie is goed verlopen dit jaar. Er zijn diverse 26 
samenvattingen nagekeken en er zijn richtlijnen opgesteld voor het nakijken. 27 
Uiteindelijk zijn twee samenvattingen gecontroleerd en aangekocht. 28 

o E. Nizet vraagt of deze commissie er dit jaar voor het eerst was. 29 
o Marcella geeft aan dat ze de commissie inderdaad dit jaar op hebben gericht. 30 

 31 
Er wordt begonnen met stemmen. Als je het eens bent met het jaarverslag met 32 
inachtneming van de wijzigingen stem je voor. Als je het oneens bent met het 33 
jaarverslag stem je tegen. Als je geen mening hebt over het jaarverslag dan stem je 34 
blanco. De blanco stemmen tellen mee voor het quorum. De stemming wordt 35 
aangenomen dan wel afgewezen bij een meerderheid van de helft van de stemmen. 36 
 37 
Het jaarverslag 2011-2012 wordt, met inachtneming van de aanvullingen, 38 
aangenomen met: 39 
 40 
16 stemmen voor 41 
1 stem tegen 42 
1 stem blanco 43 
 44 
Quorum: 18 45 
 46 
De ALV klapt. 47 
 48 

7. Bestuurswissel 49 
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Anoek geeft aan dat zij het bestuur 2011-2012 zal dechargeren en de-installeren. 1 
Marcella zal alleen gede-installeerd worden, omdat zij nog verantwoordelijkheid 2 
draagt voor het boekjaar van Postelein tot stemming van het financieel jaarverslag 3 
2011-2012. Zij zal tegelijkertijd zichzelf dechargeren en de-installeren en Michelle 4 
chargeren en installeren. Hierna zal Michelle haar bestuur chargeren en installeren. 5 
 6 
Anoek geeft aan dat er na de installatie van het bestuur 2012-2013 pauze zal zijn en 7 
dat de ALV de gelegenheid heeft het nieuwe bestuur te feliciteren. 8 
 9 

- Anoek dechargeert en de-installeert Jelle Guldenaar als commissaris 10 
informeel 2011-2012. 11 

- Anoek dechargeert en de-installeert Arianne Breure als commissaris formeel 12 
2011-2012. 13 

- Anoek dechargeert en de-installeert Leonie Pape als commissaris PR 2011-14 
2012. 15 

- Anoek de-installeert Marcella Monteiro als penningmeester 2011-2012. 16 
- Anoek dechargeert en de-installeert Domenique Sinke als secretaris en vice-17 

voorzitter 2011-2012. 18 
- Anoek dechargeert en de-installeert Anoek Janssen als voorzitter 2011-2012 19 

en chargeert en installeert Michelle Mostard als voorzitter 2012-2013. 20 
 21 

- Michelle chargeert en installeert Marion Anten als secretaris en vice-voorzitter 22 
2012-2013. 23 

- Michelle chargeert en installeert Sietske van der Meulen als penningmeester 24 
2012-2013. 25 

- Michelle chargeert en installeert Judith Salfischberger als commissaris PR 26 
2012-2013. 27 

- Michelle chargeert en installeert Linsey van den Heuvel als commissaris 28 
formeel 2012-2013. 29 

- Michelle chargeert en installeert Iris Bleekman als commissaris informeel 30 
2012-2013. 31 

 32 
De ALV klapt. 33 
In de pauze verlaten J. Borcheld, M. Cranenbroek, F. van den Eerenbeemt en L. 34 
Oosterveld de ALV. 35 
 36 

8. Presenteren en stemmen beleidsplan 2012-2013 37 

Michelle vertelt dat het beleidsplan gepresenteerd wordt. Michelle geeft aan dat het 38 
bestuur graag alleen inhoudelijke opmerkingen wil ontvangen. Opmerkingen over 39 
spelling en stijl mogen per e-mail gestuurd worden voor maandag 8 oktober 2012 40 
18.00 uur. Het beleidsplan zal per pagina besproken worden.  41 
 42 
Pagina 7 43 
E. Nizet geeft aan dat op pagina 10 staat dat een informele professionaliteit een 44 
speerpunt is. Op pagina 7 staat informele, professionele uitstraling, dit moet 45 
veranderd worden. 46 
 47 
Michelle geeft aan dat ze de speerpunten gaat bespreken. 48 
Michelle geeft aan dat het eerste speerpunt professionaliteit hoog in het vaandel 49 
staat bij het achttiende bestuur. Ze geeft aan dat dit niet gezien moet worden als 50 
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statig of op een voetstuk staan, maar dat Postelein professioneel over moet komen 1 
bij bijvoorbeeld docenten door middel van een kennismakingsborrel met het bestuur. 2 
Hiernaast zal omtrent het speerpunt professionaliteit de algemene folder en het 3 
sponsorpakket aangepast worden, om een professionele eerste indruk waar te 4 
maken. Ook de website van Postelein zal aangepast worden om de professionaliteit 5 
te verbeteren. Hiervoor zijn al contacten gelegd door het zeventiende bestuur. Het 6 
achttiende bestuur zal deze contacten voortzetten. 7 

o L. Oosterveld vraagt of het bestuur een geheel nieuwe website wil of wel 8 
dezelfde server wil behouden. 9 

o Michelle geeft aan dat het bestuur de website geheel wil veranderen 10 
aangezien de server tegenviel.  11 

o L. Oosterveld geeft aan dat het bestuur moet kijken of je zomaar een server 12 
kan afsluiten en hoe dat gaat met betalingen. 13 
 14 

o E. Nizet vraagt waarom professionaliteit is gekozen aangezien het al sinds het 15 
bestuur 2008-2009 in het beleidsplan staat. 16 

o Michelle geeft aan dat het altijd belangrijk is om professioneel te zijn. 17 
Daarnaast kwam professionaliteit steeds terug in het beleidsweekend 18 
wanneer zaken omtrent Postelein besproken werden. Michelle geeft aan dat 19 
professionaliteit niet negatief, maar positief bedoeld werd. 20 
 21 

o E. Nizet vraagt over regel 12 waarom er gekozen is voor het standpunt dat het 22 
bestuur zich niet beter voor wil doen dan dat ze zijn. 23 

o Michelle antwoordt dat professionaliteit vaak een negatieve connotatie heeft. 24 
Dit bedoelt het bestuur niet zo, aangezien het bestuur juist op een lijn wil zitten 25 
met de leden en niet boven de leden staan om professioneel te zijn. 26 

o E. Nizet vraagt of het nodig is om bij een beleidsplan van Postelein neer te 27 
zetten dat het bestuur gezellig en leuk is. 28 

o Michelle antwoordt dat dit niet met per se met Postelein in voorgaande jaren te 29 
maken heeft, maar dat het bestuur hiermee duidelijk probeert te maken hoe zij 30 
Postelein zien. 31 

 32 
o E. Nizet geeft aan dat er veel meer zaken zijn waarin professionaliteit van 33 

toepassing is. Ze vindt dat in het beleidsplan van het bestuur alles voor de 34 
hand ligt. E. Nizet vraagt of er ook andere zaken zijn waarin het bestuur en 35 
Postelein een professionele houding in kunnen nemen. 36 

o Michelle antwoordt hierop dat professionaliteit vooral organisatorisch gezien 37 
kan worden. Bijvoorbeeld het evalueren van commissies met de 38 
commissieleden voor de zomervakantie, zodat dit meegenomen kan worden 39 
in het beleidsplan. Het alles op orde hebben voor het nieuwe bestuur wordt 40 
tevens onder professionaliteit geschaard.  41 

o E. Nizet vraagt of er is gebrainstormd omtrent professionaliteit. Het komt op E. 42 
Nizet over dat het speerpunt professionaliteit van het achttiende bestuur 43 
hetzelfde is wat ook voorgaande besturen wilden en vraagt of het bestuur niet 44 
verder wil dan deze punten. 45 

o Michelle geeft aan dat het bestuur daar over na gaat denken en dat zij verder 46 
willen gaan dan de voorgaande besturen omtrent professionaliteit. 47 

o J. Wilms geeft aan dat het bestuur eventueel kan leren van studieverenigingen 48 
die een andere mate van professionaliteit hebben. Dingen en manieren 49 
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waarop dingen binnen Postelein gebeuren, kunnen bij andere verenigingen 1 
heel anders gaan. 2 

o Michelle geeft aan dat het een goed punt is om mee te nemen in 3 
vergaderingen met andere studieverenigingen. 4 

 5 
Michelle geeft aan dat verder wordt gegaan met speerpunt twee; openheid. Michelle 6 
vertelt dat openheid gekozen is, omdat het bestuur vindt dat betrokkenheid uit de 7 
leden zelf moet komen en dat dit te vergroten is met openheid vanuit het bestuur. Dit 8 
kan bereikt worden door bijvoorbeeld een informele manier van praten met leden en 9 
leden thee en wat lekkers aanbieden op de Posteleinkamer. Daarnaast wil het 10 
bestuur openheid uitstralen door een post scriptum toe te voegen aan nieuwsbrieven 11 
waarin vermeldt staat wat Postelein kan betekenen voor haar leden. 12 

o E. Nizet geeft aan dat ze vindt dat Michelle het goed verwoordt, maar dat ze 13 
dit niet terugleest in het beleidsplan. Daar gaat het eerst over doorzichtigheid 14 
en later over de post scriptum. E. Nizet geeft aan dat ze nu pas begrijpt dat dit 15 
met elkaar te maken heeft. E. Nizet vraagt of dit duidelijker gemaakt kan 16 
worden in het beleidsplan. 17 

o J. Wilms geeft aan dat ze, behalve het stukje over post scriptum, alles 18 
hetzelfde vindt als voorgaande jaren. Ze vraagt wat het bestuur anders wil 19 
doen dan andere jaren. 20 

o Michelle geeft aan dat we als bestuur niet per se willen veranderen, maar dat 21 
we vooral de punten van openheid willen waarborgen. Daartoe zal met het 22 
bestuur gereflecteerd worden blijven worden op hoe wij onze speerpunten in 23 
de praktijk brengen. 24 

o J. Wilms geeft aan dat ze het vindt overkomen alsof het afgelopen jaren niet is 25 
gebeurd. 26 

o E. Nizet geeft aan dat ze het op deze manier geen speerpunt vindt, aangezien 27 
het maar om een ding gaat. E. Nizet geeft aan dat in het beleidsplan duidelijk 28 
geschreven moet worden wat het bestuur wil en wat ze daarmee bedoelt. 29 

 30 
o E. Nizet geeft aan dat ze zich over de hele pagina afvraagt wat ermee gedaan 31 

gaat worden en of de speerpunten in het hele beleidsplan terugkomen. 32 
o Michelle geeft aan dat het tweede speerpunt verduidelijkt gaat worden en dat 33 

ook wordt gekeken hoe andere opmerkingen toegepast kunnen worden. 34 
o Sietske geeft aan dat het bestuur vooral voort wil bouwen op voorgaande 35 

jaren. Dat is de reden dat het bestuur niet zo zeer vernieuwingen heeft. 36 
o E. Nizet geeft aan dat dat duidelijker in het beleidsplan moet komen en dat 37 

een speerpunt daarbij kan zijn dat het bestuur de basis wil versterken. 38 
 39 
Pagina 9: 40 
E. Nizet geeft aan dat ze lid van de maand een leuk idee en een goede vernieuwing 41 
vindt, maar dat ze niet snapt dat de secretaris anoniem kan kiezen. E. Nizet vraagt 42 
welke criteria gebruikt gaat worden. 43 

o Michelle geeft aan dat het niet de bedoeling is dat de secretaris meestemt, 44 
omdat deze al weet welke leden genomineerd zijn. Daarnaast geeft Michelle 45 
aan dat de criteria heel breed zijn en dat het bestuur hoopt dat initiatieven en 46 
ideeën voor nominaties van leden komen. Het kan dus alle kanten op met 47 
nominaties. 48 

 49 
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J. Wilms vraagt wat er bedoeld wordt met de jaarplanning en hoe concreet dat wordt. 1 
Ze vraagt of het bestuur bedoelt dat er dan minder overlap is tussen activiteiten. 2 

o Michelle geeft aan dat het bestuur weken gaat vaststellen waarin bepaalde 3 
activiteiten van commissies plaats gaan vinden, zodat er een rode draad is. 4 
Michelle geeft daarbij aan dat er in de loop van het jaar overleg kan 5 
plaatsvinden tussen commissies en commissarissen, zodat eventueel dingen 6 
geruild kunnen worden. 7 

o J. Wilms geeft aan dat die bepaalde week als streven moet worden behouden. 8 
 9 
L. Oosterveld vraagt waar de prioriteit omtrent het curriculum ligt, dus of er meer 10 
rekening met het curriculum van de eerste- en tweedejaars of met het oude 11 
curriculum van de derdejaars en hoger wordt gehouden. 12 

o Michelle geeft aan dat het bestuur het in principe wil combineren. Wanneer er 13 
geen andere mogelijkheid is dan zal vooral gericht worden op de curriculum 14 
van de eerste- en tweedejaars. 15 

 16 
Pagina 10: 17 
J. Wilms geeft aan dat ze het een goed idee vindt om een open/gesloten bordje op te 18 
hangen bij de Posteleinkamer. Zo zie je of je binnen mag komen, wanneer de deur 19 
dicht is. 20 

o L. Steeg vraagt waarom de deur niet gewoon open kan als de Posteleinkamer 21 
open is. 22 

o Michelle geeft aan dat het erg kan tochten wanneer de deur open staat en dat 23 
er veel lawaai van buiten komt. 24 

o L. Steeg geeft aan dat eraan toegevoegd moet worden dat de deur niet dicht 25 
is, omdat het bestuur geen zin heeft dat leden binnenkomen. 26 

 27 
E. Nizet geeft aan dat in regel 45 studenten staat in plaats van PWO-studenten. Dit 28 
moet veranderd worden, want het gaat niet om andere studenten. Daarnaast is er 29 
volgens E. Nizet tegenwoordig wel veel college op vrijdag en is het misschien een 30 
idee om ook op vrijdag tot 16.00 uur open te gaan. 31 
 32 
Pagina 11: 33 
J. Wilms geeft aan dat er staat dat het bestuur ernaar streeft de verjaardagsmail altijd 34 
te verzenden. Ze vraagt wie de verjaardagsmail verstuurt wanneer er geen 35 
kamerdiensten zijn. 36 

o Michelle geeft aan dat in de bestuursvergadering een planning zal worden 37 
gemaakt voor wie de verjaardagsmail verstuurt wanneer er geen 38 
kamerdiensten zijn. 39 

o L. Steeg geeft aan dat het een idee is om een persoon voor kamerdiensten 40 
aan te stellen. 41 

 42 
J. Wilms vraagt hoe de kennismakingsborrel met docenten wordt ingevuld. 43 

o Michelle geeft aan dat de borrel op de Posteleinkamer zal worden gehouden, 44 
zodat docenten zien waar wij werken en hoe wij werken. De 45 
kennismakingsborrel is een informele aangelegenheid. Daarnaast wordt in de 46 
kennismakingsborrel duidelijk gemaakt dat docenten ook met ons kunnen 47 
overleggen over bepaalde zaken. 48 

o J. Wilms vraagt hoe de kennismakingsborrel wordt aangekondigd aan 49 
docenten. 50 
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o Michelle geeft aan dat er langs docenten zal worden gegaan om het aan te 1 
kondigen. Daarnaast kan eventueel docente C. Hulsmans worden gevraagd 2 
om het te promoten onder docenten. Zij is erg enthousiast over Postelein. 3 

o E. Nizet geeft aan dat het bestuur kan vragen of docenten een keer een 4 
cafécollege willen geven. Daarnaast geeft E. Nizet aan dat A. Bosman ook erg 5 
enthousiast is over Postelein en daarom veel wil regelen voor Postelein. 6 

 7 
Pagina 12: 8 
E. Nizet geeft aan dat ze het stuk over LinkedIn een goed stuk vindt. Ze vraagt zich 9 
af of hetgeen in het beleidsplan staat het enige zal zijn dat het bestuur met LinkedIn 10 
gaat doen. E. Nizet geeft aan dat het bestuur er meer mee kan doen en dat LinkedIn 11 
gebruiken goed bij het speerpunt professionaliteit aansluit. 12 

o Michelle geeft aan dat het speerpunt professionaliteit vooral betrekking heeft 13 
op leden en docenten. Michelle geeft daarnaast aan dat ze nog niet goed weet 14 
hoe ze met LinkedIn moet werken en dat ze daarom nog geen beloftes wil 15 
doen over hoe het bestuur LinkedIn gaat gebruiken aankomend jaar. 16 

o J. Wilms geeft aan dat professionaliteit te behalen is met LinkedIn en dat het 17 
bestuur er zeker wat mee moet doen. 18 

o E. Nizet geeft aan dat LinkedIn onder het speerpunt professionaliteit 19 
geschaard kan worden. Dit maakt het speerpunt duidelijker. 20 

 21 
Pagina 13: 22 
J. Wilms geeft aan dat het in het beleidsplan staat dat de Raad van Advies vanaf 1 23 
januari nieuwe leden zal hebben. Ze geeft aan dat in haar bestuursjaar gevraagd 24 
werd of de huidige leden wilden blijven en zo nee, dat dan andere leden werden 25 
aangesteld voor de Raad van Advies. J. Wilms vraagt wat het bestuur hiermee wil. 26 

o Michelle geeft aan dat het niet de bedoeling is dat de Raad van Advies 27 
weggestuurd wordt. Het bestuur wil niet vastleggen dat de Raad van Advies 28 
moet stoppen of doorgaan. In overleg met bestuur en Raad van Advies zal dit 29 
besloten worden. 30 

o J. Wilms geeft aan dat in het beleidsplan benoemd moet worden dat aan beide 31 
kanten wordt bekeken of het huidige Raad van Advies wordt voortgezet. 32 

o Sietske geeft aan dat ook bij een commissie geldt dat je er wederom in kan 33 
gaan, maar dat dat ook niet zo vermeld wordt. 34 

o A. Jansen geeft aan dat deze discussie afgelopen jaar ook is gevoerd. A. 35 
Jansen geeft aan dat het idee is dat als het bestuur wil dat bepaalde leden in 36 
de Raad van Advies blijven, zij dat zullen vragen. 37 

o J. Wilms geeft aan dat het professioneel is om de beëindiging van de huidige 38 
Raad van Advies goed af te handelen en ze niet zomaar weg te sturen. 39 

o Sietske geeft aan dat ze snapt wat J. Wilms bedoelt, maar dat ze het verschil 40 
niet snapt met commissies. Volgens Sietske zit je een jaar in een commissie 41 
of in de Raad van Advies en na dat jaar bepaal je of je er wederom in wilt. 42 

o J. Wilms geeft aan dat de Raad van Advies anders is aangezien de Raad van 43 
Advies meer betrokken is bij het bestuur en meer meedenkt. 44 

 45 
Pagina 15: 46 
Michelle geeft aan dat de begroting aan bod komt. Aangezien Sietske als 47 
penningmeester het meeste verstand heeft van de begroting, zal zij het woord 48 
nemen. 49 
 50 
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Pagina 16: 1 
E. Nizet geeft aan dat bij het SOFv korting kan worden verkregen op het 2 
boekhoudprogramma Consribo. 3 

o Sietske geeft aan dat Postelein reeds korting heeft op Conscribo. 4 
o E. Nizet vraagt waarom 55 euro is uitgegeven bij de post ‘Lid van de maand’. 5 
o Sietske geeft aan dat ze eerst algemeen de begroting wil bespreken en later in 6 

zal gaan op inhoudelijke vragen omtrent de begroting. 7 
 8 
Sietske geeft aan dat de begroting in vijf stukken is opgedeeld. Te weten de kopjes 9 
Algemeen, Bestuur, PR, Formele Activiteiten en Informele Activiteiten. Bij algemeen 10 
zijn een aantal posten veranderd, maar zijn ook een aantal posten hetzelfde 11 
gebleven. Sietske geeft aan dat ze veranderde posten zal bespreken, waar ze 12 
onveranderde posten zal overslaan.  13 
 14 
Sietske geeft aan dat de post Sponsoring omlaag gaat, omdat er niet van het 15 
sponsorgeld van Absolute Zero kan worden uitgegaan. Dit omdat er wordt gezocht 16 
naar een nieuwe sponsor. De post Lid van de maand is vastgesteld op 55 euro, 17 
zodat vijf euro per lid van de maand kan worden uitgegeven. In juli is het vakantie en 18 
in augustus zal tijdens de introductie een lid van de maand worden vastgesteld als 19 
binnenkomer van het nieuwe collegejaar. 20 

o E. Nizet vraagt waarom het bedrag op vijf euro is vastgesteld. 21 
o Sietske geeft aan dat voor dit bedrag een leuk en niet al te groot presentje kan 22 

worden gekocht. 23 
o E. Nizet vraagt wat voor presentje het bestuur wil geven aan het lid van de 24 

maand. 25 
o Sietske geeft aan dat dat nog niet helemaal duidelijk is, maar dat er zeker wat 26 

leuks gevonden kan worden voor vijf euro. 27 
 28 
Sietske geeft aan dat de post Afschrijvingen lager is dan voorheen aangezien 29 
bepaalde computers zijn afbetaald. Het bedrag bij het boekhoudprogramma is 30 
omhoog gegaan, omdat de prijs is gestegen.  31 
De post die voorheen Drukwerk heette is verdeeld in Drukwerk Posteleinkamer en 32 
Drukwerk Extern aangezien niet duidelijk was wat er in de Posteleinkamer en wat er 33 
extern gedrukt werd. In de Posteleinkamer worden posters en samenvattingen 34 
gedrukt. Extern worden de algemene folders en sponsorfolders gedrukt. De post 35 
Drukwerk Posteleinkamer is gestegen aangezien steeds meer samenvattingen 36 
worden verkocht.  37 
De post Website is hetzelfde gebleven aangezien het bestuur net als afgelopen jaar 38 
een nieuwe website wil realiseren. 39 

o L. Steeg geeft aan dat ze niet denkt dat je van 1500 euro een nieuwe website 40 
kunt laten bouwen. 41 

o Michelle geeft aan dat het bestuur mensen kent die websites kunnen maken. 42 
Momenteel is er contact met studieverening Thalia om door een van hun 43 
leden een website voor Postelein te laten maken. 44 

o L. Steeg geeft aan dat het veiliger is om dit bedrag te verhogen aangezien niet 45 
duidelijk is wat gaat gebeuren met de server, waarvan het bedrag hoog kan 46 
oplopen. 47 

o E. Nizet geeft aan er research moet worden gedaan omtrent Thalia. In haar 48 
bestuursjaar heeft Thalia veel geld gevraagd om een computer te resetten. 49 
Daarnaast geeft E. Nizet aan dat in bestuursjaar 2008-2009 een nieuwe 50 
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website is opgezet en in de notulen van dat jaar zal staan hoeveel de nieuwe 1 
website heeft gekost. 2 

o L. Steeg geeft aan dat in haar bestuursjaar er met een paar aanpassingen al 3 
over het begrote bedrag voor de website heen werd gegaan. 4 

o M. Monteiro geeft aan dat het begrote bedrag omtrent de website op iets 5 
concreets gebaseerd moet zijn. Er kan dus niet zomaar een hoger bedrag 6 
begroot worden. 7 

 8 
J. Guldenaar vraagt wat er gedrukt gaat worden van Drukwerk Extern. 9 

o Sietske geeft aan dat het in de toelichting aangegeven wordt. Hierin staat dat 10 
onder de post Drukwerk Extern de vernieuwde folders, sponsorfolders en 11 
drukwerk bij de Copyshop valt.  12 

o J. Guldenaar geeft aan dat deze post hoger kan, aangezien het bijvoorbeeld al 13 
3,50 euro kost om een draaiboek in te binden. Aangezien er veel draaiboeken 14 
moeten worden geprint zal dit al op honderd euro uitkomen. Daarnaast vraagt 15 
J. Guldenaar onder welke post kerstkaarten vallen. 16 

o Michelle geeft aan dat bepaalde drukwerken zijn weggehaald onder de post 17 
extern, aangezien de totale minbegroting anders te groot werd. Een voorbeeld 18 
hiervan zijn de kerstkaarten. 19 

o Sietske geeft aan dat research is gedaan alvorens de bedragen van de posten 20 
zijn vastgesteld. 21 

o A. Jansen vraagt waarom de kerstkaarten niet onder Drukwerk Extern vallen, 22 
maar onder Drukwerk Posteleinkamer. Afgelopen jaar zijn de kerstkaarten ook 23 
gedrukt in de Posteleinkamer en waren deze onscherp. 24 

o Sietske geeft aan dat het omtrent professionaliteit gaat om de eerste indruk. 25 
Het is zonde om veel geld uit te geven aan kerstkaarten terwijl veel mensen 26 
de kerstkaart amper bekijken. Dit bespaarde geld kan beter worden 27 
uitgegeven aan activiteiten. De algemene folder behoort wel onder de post 28 
Drukwerk Extern aangezien deze als eerste indruk van Postelein geldt. 29 

o L. Steeg geeft aan dat voor sommige mensen de kerstkaart wel de eerst 30 
indruk van Postelein is, bijvoorbeeld bij bedrijven. Hiervoor dient geïnvesteerd 31 
te worden in kwaliteit. 32 

o Michelle geeft aan dat sommige mensen de kwaliteit van de kerstkaart zullen 33 
waarderen, maar dat de kerstkaarten naar veel mensen wordt gestuurd en het 34 
daarom veel geld kost het drukwerk voor de kerstkaarten uit te besteden. 35 

o Sietske geeft aan dat wanneer het afdrukken van de kerstkaarten uitbesteed 36 
wordt de kosten rondom de vijfhonderd euro zullen liggen. Dit is zonde van het 37 
geld aangezien veel mensen de kerstkaart amper zullen bekijken. Bij de 38 
algemene folder is het sowieso de eerste indruk van Postelein, bij de 39 
kerstkaart meestal niet. 40 

o Arianne geeft aan dat bij de printer in de Posteleinkamer goed moet worden 41 
gekeken of de kwaliteit van de foto goed is zodat de foto ook scherp geprint 42 
wordt. 43 

o Michelle geeft aan dat zeker gekeken gaat worden dat de foto scherp is. 44 
o Sietske geeft aan dat van te voren een proefdraai zal worden gemaakt. 45 
o Arianne vraagt of met Drukwerk Extern de copyshop of een andere drukker 46 

wordt bedoeld. 47 
o Sietske geeft aan dat dit alles is dat buiten de Posteleinkamer wordt gedrukt. 48 

 49 
Sietske geeft aan dat bij het kopje Bestuur niet is veranderd qua begroting. 50 
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 1 
Sietske geeft aan dat de post PosteleinPost is verhoogd aangezien is gebleken dat 2 
voorgaand jaar meer is uitgegeven aan de PosteleinPost.  3 
Sietske geeft aan dat de post Promotie omlaag is gegaan, omdat er bij deze post 4 
afgelopen jaar veel geld over was. Daarnaast zullen er dit jaar minder borrels worden 5 
gehouden.  6 

o G. van Abeelen geeft aan dat de oplage van de PosteleinPost omlaag zal 7 
gaan en vraagt waarom dan wel het begrote bedrag omhoog gaat. 8 

o Sietske geeft aan dat op zoek wordt gegaan naar een andere drukker voor de 9 
PosteleinPost waarbij de oplage omlaag kan gaan. Wanneer dit niet lukt of 10 
wanneer dit duurder dan gedacht uitpakt, zal bij de oude drukker gebleven 11 
worden en gaat de oplage van de PosteleinPost niet omlaag. Dit bedrag is 12 
omhoog gegaan, omdat vorig jaar wel een nieuwe drukker is gevonden, maar 13 
dit duurder was dan de huidige drukker. 14 

 15 
A. Jansen geeft aan dat dezelfde fout bij de post Introductie wordt gemaakt als 16 
afgelopen jaar. Het eigenlijke bedrag was te laag voor de introductie. Ze vraagt 17 
waarom het bedrag voor de introductie niet is verhoogd dit jaar. 18 

o Sietske geeft aan dat dit jaar 10% in plaats van 7,5% wordt bijgedragen door 19 
Postelein. Daarnaast ging de helft van het teveel begrote geld naar de 20 
mokken voor de mentoren. De mokken zijn onnodig. 21 

 22 
E. Nizet vraagt waar de begroting van de sponsorcommissie staat. 23 

o Sietske geeft aan dat dit onder de post Sponsoring valt. 24 
o E. Nizet vraagt of het plan is geld te geven aan de sponsorcommissie of dat 25 

het puur gaat om geld te halen bij sponsoren. 26 
o Sietske geeft aan dat deze commissie is opgericht om sponsoren te werven. 27 

 28 
Sietske geeft aan dat bij de begroting onder het kopje Formeel de praktijkdag is 29 
weggehaald.  30 
Voor de PiP-commissie blijft de begroting hetzelfde. Het aantal lezingen zijn hierbij 31 
verlaagd, maar de uitgaven zijn vooral excursies en workshops en deze blijven 32 
hetzelfde aantal.  33 
Bij de post Weekendje weg is wederom de 10% bijdrage van Postelein opgenomen 34 
en hier is een bijdrage voor de commissiekleding bij opgeteld. 35 

o A. Breure geeft aan dat in het beleidsplan staat dat thee en koekjes worden 36 
uitgedeeld bij lezingen. Ze vraagt of dat extra geld gaat kosten wanneer veel 37 
mensen komen. 38 

o J. Wilms vraagt hoe je thee gaat zetten wanneer veel mensen komen. 39 
o Michelle geeft aan dat Het Gerecht kan worden ingeschakeld om voor thee te 40 

zorgen. 41 
 42 
J. Guldenaar vraagt of de subsidies van de voorlichtingen en meeloopdagen 43 
verhoogd zijn. 44 

o Sietske geeft aan dat die hetzelfde zijn gebleven. 45 
 46 
J. Wilms vraagt of onder de post PiP-commissie ook de presentjes voor degenen die 47 
de lezing of excursie geven, vallen. 48 

o Sietske geeft aan dat dit het geval is. 49 
 50 
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Sietske geeft aan verder te gaan met de post Informeel.  1 
Sietske geeft aan dat de post PUB-commissie omlaag gaat en dat geld is inbegroot 2 
voor de commissiekleding. 3 
Bij de mannencommissie zijn de inkomsten en uitgaven groter geworden, zodat af te 4 
lezen is dat een mannenweekend heeft plaatsgevonden. 5 
 6 
L. Steeg vraagt of het gala te behalen is met honderd euro. 7 

o Sietske geeft aan dat je bij feesten geen winst of verlies wilt maken, maar er 8 
zijn wel, maar er is wel een geldstroom van inkomsten en uitgaven. Om dit 9 
duidelijk te maken staat er honderd euro inbegroot. 10 

 11 
J. Guldenaar geeft aan dat bepaalde subsidies vervallen, zoals de studiereis, 12 
aangezien het aan verschillende dingen ligt hoeveel subsidie je krijgt. Hij vraagt 13 
waarom het bestuur uitgaat van 1250 euro. 14 

o Sietske geeft aan dat uit is gegaan van de subsidie van voorgaande jaren. 15 
o J. Guldenaar antwoordt dat bij de begroting van de studiereis ook wordt 16 

uitgegaan van 1250 euro. Wanneer dit bedrag hoger wordt begroot, kun je 17 
meer geld krijgen als studiereiscommissie. 18 

o M. Monteiro geeft aan dat het een technisch verhaal is en dat het goed is om 19 
het bedrag van 1250 euro in de begroting te zetten. Wanneer je het bedrag 20 
verhoogd kan het werkelijke bedrag tegenvallen voor de studiereiscommissie 21 
en kunnen zij minder dan verwacht uitgeven. 22 

 23 
J. Guldenaar vraagt waar het S-feest in de begroting staat. Hier kan volgens hem 24 
verlies op gedraaid worden. 25 

o Sietske geeft aan dat het S-feest net als alle andere feesten onder de post 26 
Feesten valt. 27 

o J. Guldenaar geeft aan dat onder deze post geen uitgaven staan. 28 
o Sietske geeft aan dat er inderdaad uitgaven zullen zijn, maar aangezien je niet 29 

weet hoe veel, kun je er niets voor begroten. 30 
o J. Guldenaar vraagt of dit verhaal ook niet voor de post Gala geldt. 31 
o M. Monteiro geeft aan dat bij de post Gala vermeld staat dat inkomsten en 32 

uitgaven zijn, omdat het anders lijkt dat er geen geldstroom is. Bij de post 33 
Feesten is wel een geldstroom, dus hoeven uitgaven niet vast te worden 34 
gesteld. 35 

 36 
A. Jansen geeft aan dat de eerstejaarsactiviteit altijd populair is en vraagt zich af of 37 
er, gezien afgelopen jaar, te weinig geld voor is begroot. 38 

o Sietske geeft aan dat tijdens het schrijven van het beleidsplan, nog niet 39 
duidelijk was hoe de eerstejaarsactiviteit zou lopen. 40 

 41 
Sietske geeft aan dat bij de post Studiereis de 10% bijdrage van Postelein is begroot 42 
en dat tevens de commissiekleding erbij is opgeteld. 43 
De begroting van de post Sportcommissie en de post Skireis is verdeeld ten opzichte 44 
van afgelopen jaar. De post Sportcommissie is gebaseerd op de begroting van twee 45 
jaar geleden, terwijl de begroting van de post Skireis is gebaseerd op afgelopen jaar. 46 

o J. Guldenaar vraagt wat de bijdrage voor commissiekleding is. 47 
o Sietske geeft aan dat dit 105 euro bedraagt, gebaseerd op ongeveer zeven 48 

commissieleden. 49 
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o J. Wilms vraagt of er wordt uitgegaan van vijftien euro per persoon of 105 euro 1 
per commissie. Wanneer het 105 euro per commissie is, dan zou het niet 2 
eerlijk zijn, aangezien je voordeliger uit bent als je weinig mensen in de 3 
commissie hebt. 4 

o A. Breure geeft tevens aan dat het niet eerlijjk is, aangezien een studytrip 5 
minder dagen en midner leden heeft en de studiereis veel meer. 6 

o Sietske geeft aan dat ze het verkeerd heeft gezegd. Het begrote bedrag voor 7 
commissiekleding is vijftien euro per persoon. 8 

o E. Nizet geeft aan dat per persoon even veel geld aan kleding moet worden 9 
gegeven. 10 

o S. Lexmond geeft aan dat ze het hiermee eens is, maar bij sommige 11 
commissies is het nodig dat ze geld voor twee kledingstukken krijgen. 12 

o E. Nizet geeft aan dat het moeilijk is om een grens te trekken voor wie wel of 13 
niet extra geld krijgt voor commissiekleding. 14 

o Michelle geeft aan dat we begrijpen dat het lastig is, maar dat het bestuur 15 
deze beslissing heeft gemaakt. 16 

o J. Wilms geeft aan dat het aan de commissie is wat voor kleding ze voor het 17 
geld van commissiekleding kopen. Dit kan ook een petje zijn. 18 

o A. Breure geeft aan dat een commissie ook sponsoring kan regelen voor extra 19 
commissiekleding. 20 

o E. Nizet vraagt wat het bestuur gaat doen omtrent commissiekleding. 21 
o Sietske geeft aan dat zij commissiekleding zal opnemen in de begroting en 22 

dat, bij commissies waar het nodig is, elk commissielid vijftien euro krijgt om 23 
commissiekleding te kopen. Dit wordt bij alle commissies opnieuw verrekend. 24 

 25 
M. Monteiro vraagt of bij de post Skireis ook de 10% bijdrage van Postelein geldt en 26 
of deze commissie ook geld krijgt voor commissiekleding. 27 

o Sietske geeft aan dat dit beide het geval is. 28 
 29 

Sietske geeft de totaalbedragen van de begroting aan. 30 
o E. Nizet geeft aan dat ze snapt dat voor een minbegroting is gekozen, maar 31 

dat ze niet begrijpt waarom de minbegroting niet groter is. 32 
o Michelle geeft aan dat we van M. Monteiro, de penningmeester van afgelopen 33 

jaar, te horen kregen dat de minbegroting te groot was. 34 
o M. Monteiro geeft aan dat geld uitgeven goed is, omdat er geld is, geen goed 35 

argument is. De eerste minbegroting van het bestuur was meer dan 10% van 36 
de omzet, wat te veel is in een jaar. Door niet in een jaar veel uit te geven, kun 37 
je in volgende jaren ook een grote minbegroting doen. 38 

o L. Steeg geeft aan dat in haar bestuursjaar ook een minbegroting was van 39 
vijfduizend euro, maar dat ze aan het eind van het jaar nagenoeg geen verlies 40 
hadden gemaakt. 41 

o M. Monteiro antwoordt dat het zulke grote bedragen zijn, dat er mee 42 
uitgekeken moet worden. Wellicht komt het huidige bestuur wel zo ver in de 43 
min als dat er begroot was. 44 

o E. Nizet geeft aan dat de uitgaven toch niet allemaal worden gehaald zoals in 45 
de begroting staat. 46 

o J. Wilms vraagt waarop gelet is bij het verkleinen van de minbegroting. 47 
o Sietske antwoordt dat ten eerst een aantal bedragen nog niet bleken te 48 

kloppen, die aangepast zijn. Daarna is een aantal posten enigszins verlaagd. 49 
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o J. Wilms geeft aan dat de speerpunten in de gaten moeten worden gehouden. 1 
Ze geeft hierbij aan dat gekeken moet worden of de kerstkaarten wel 2 
professioneel genoeg zijn wanneer deze op de Posteleinkamer geprint 3 
worden. 4 

o Sietske antwoordt dat daar zeker naar gekeken wordt, maar dat uitgaven wel 5 
nuttig moeten zijn. 6 
 7 

A. Jansen vraagt onder welk kopje de kennismakingsborrel met docenten valt. 8 
o Sietske antwoordt dat deze onder representatie valt. 9 

 10 
Pagina 21: 11 
Michelle geeft aan dat verder wordt gegaan met het deel van de commissaris PR. 12 
Judith, de commissaris PR, zal hierbij het woord nemen. 13 
J. Wilms geeft aan dat het in regel 22 gaat over een oplage van 750 stuks bij de 14 
PosteleinPost. Ze vraagt waarom over 750 stuks gesproken wordt, omdat een oplage 15 
van 750 stuks vorig jaar uitgesloten is. 16 

o Judith antwoordt dat dit jaar wederom wordt bekeken of bij een drukker de 17 
mogelijkheid is om een oplage van 750 stuks te drukken. De informatie van L. 18 
Pape, de commissaris PR van afgelopen jaar, zal hierbij worden 19 
meegenomen. 20 

 21 
J. Wilms geeft aan dat in het kader van professionaliteit de PosteleinPost per post 22 
kan worden verstuurd naar de leden. 23 

o Michelle geeft aan dat hier nog nooit over na is gedacht, aangezien niemand 24 
nog van dit idee gehoord had. 25 

o Judith antwoordt dat ze hier ook nog nooit over na heeft gedacht, maar dat het 26 
een leuk idee is. 27 

o A. Breure geeft aan dat het uitdelen van de PosteleinPost ook contact met 28 
leden betekent. 29 

o E. Nizet geeft aan dat de PosteleinPost ook alleen naar masterstudenten kan 30 
worden opgestuurd aangezien zij weinig op de universiteit zijn. 31 

 32 
Pagina 22: 33 
J. Wilms vraagt of de introductie wel met een dag verlengd mag worden omtrent 34 
verzekeringen en dergelijke. 35 

o Judith geeft aan dat het kan, zolang het vanuit Postelein georganiseerd wordt. 36 
Andere studieverenigingen hebben afgelopen jaar ook de introductie verlengd. 37 

o A. Breure vraagt hoe het zit met aansprakelijkheid. 38 
o Judith geeft aan dat ze dit niet weet, maar dat ze dit kan navragen bij andere 39 

studieverenigingen. 40 
 41 
Pagina 23: 42 
J. Wilms geeft aan dat het contact met stamkroeg en hoofdsponsor Absolute Zero 43 
goed afgesloten moet worden, aangezien er altijd goed contact is geweest tussen 44 
Absolute Zero en Postelein. 45 

o Judith geeft aan dat dit zeker gedaan zal worden. 46 
o L. Steeg geeft aan dat er moet worden opgelet met de banner op de website 47 

van Postelein. Hier betaalt Absolute Zero namelijk geen geld voor. Ze geeft 48 
aan dat het een idee is om Absolute Zero als sponsor te behouden. 49 

 50 
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J. Wilms vraagt zich af waarom een sponsorcommissie is opgericht. 1 
o Judith geeft aan dat het lastig is om sponsoren aan te trekken en het goed is 2 

hier hulp bij te krijgen. Binnen de sponsorcommissie kan overlegd worden 3 
over het aantrekken van sponsoren. 4 

o J. Wilms vraagt waarom er extra sponsorgeld nodig is voor Postelein, 5 
aangezien Postelein genoeg geld heeft. 6 

o Sietske geeft aan dat geld altijd nuttig is. 7 
o J. Wilms vraagt wat er gedaan wordt met het extra geld. 8 
o Michelle geeft aan dat de contributie bijvoorbeeld omlaag kan gaan. 9 

Daarnaast is er meer stabiliteit met extra geld. 10 
o Judith geeft aan dat wat er met het sponsorgeld gedaan wordt afhankelijk is 11 

van hoeveel sponsorgeld wordt opgehaald. 12 
o E. Nizet geeft aan dat in het bestuursjaar voor haar een sponsorcommissie 13 

was. Deze had al in mei voor het bestuursjaar moeten beginnen, aangezien zij 14 
anders qua sponsoren in het vaarwater van de commissies kwamen. De 15 
sponsorcommissie werkte niet, er was geen extra geld nodig en commissies 16 
zorgen voor eigen sponsoring. Ze geeft aan dat Judith naar de notulen van 17 
toentertijd moet kijken zodat niet dezelfde wegen als toen worden bewandeld. 18 

o Judith geeft aan dat zij de notulen reeds heeft teruggelezen en dat ook over 19 
de invulling van de sponsorcommissie is nagedacht. Het idee is om vanuit de 20 
sponsorcommissie tips te geven aan commissies over hoe zij het beste met 21 
sponsoren kunnen omgaan. Het gaat om samenwerken met andere 22 
commissies. 23 

o E. Nizet vraagt of dat niet dubbel is. Gesuggereerd wordt volgens haar dat de 24 
sponsorcommissie sponsoren zoekt en tevens leert aan andere commissies 25 
hoe zij dit moeten doen. 26 

o Judith geeft aan dat het goed is dingen vast te stellen met de 27 
sponsorcommissie. 28 

o J. Wilms vraagt voor wie het geld is dat de sponsorcommissie binnenhaalt. 29 
o Judith geeft aan dat daarover overlegd wordt. 30 
o J. Wilms vraagt of het niet beter is als de sponsorcommissie sponsoren zoekt 31 

voor andere commissies, aangezien die mensen daar immers voor gekozen 32 
hebben. 33 

o Michelle geeft aan dat het een goed idee is. 34 
o E. Nizet vraagt wat de uiteindelijke conclusie omtrent de sponsorcommissie is. 35 
o Judith geeft aan dat aan het begin vanuit de sponsorcommissie tips worden 36 

gegeven aan commissies hoe zij sponsoren kunnen zoeken. Later zal de 37 
sponsorcommissie algemene sponsoring gaan werven. 38 

o J. Wilms vraagt wat er gaat gebeuren en waar ze voor zal stemmen omtrent 39 
het beleidsplan. 40 

o Sietske geeft aan dat het een wisselwerking zal zijn tussen de 41 
sponsorcommissie en de andere commissies. De sponsorcommissie kan 42 
hierbij een overzicht bieden van sponsoren die er zijn. 43 

 44 
Pagina 25: 45 
J. Wilms vraagt hoe het wordt aangepakt met de thee die bij lezingen geschonken 46 
zal worden en hoe wordt ingeschat hoeveel thee nodig is. 47 

o Linsey geeft aan dat ze hier nog niet goed over na heeft gedacht. Ze zal 48 
inventariseren of zelf thee gemaakt kan worden of dat hulp kan worden 49 
gevraagd bij Het Gerecht. 50 
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o A. Jansen geeft aan dat bij de vergadering van het SOFv grote 1 
thermoskannen worden gebruikt. 2 

o E. Nizet geeft aan dat bij Het Gerecht gratis perculatoren gevraagd kunnen 3 
worden. 4 

 5 
J. Wilms geeft aan dat vanaf regel 33 staat dat geen borg wordt gevraagd bij 6 
workshops en excursies. Ze vraagt hoe het voorkomen wordt dat mensen niet op 7 
komen dagen. 8 

o Linsey geeft aan dat het een afweging was. Afgelopen jaar is aan het einde 9 
van het jaar ook geen borg meer gevraagd en dat is niet fout gegaan. 10 

o Michelle geeft aan dat mensen die komen bij excursies en dergelijke vaak echt 11 
interesse hebben en dus ook zullen komen opdagen. 12 

o J. Wilms geeft aan dat het een idee is om een dag van te voren een 13 
herinneringsmail te sturen. 14 

 15 
Pagina 26: 16 
J. Wilms vraagt hoe zusterverenigingen denken over het stoppen van de praktijkdag 17 
bij Postelein. 18 

o Michelle geeft aan dat vrijdag 28 september een LOOP-vergadering heeft 19 
plaatsgevonden met alle verenigingen van pedagogische wetenschappen in 20 
Nijmegen. De meningen waren verdeeld over de praktijkdag. Ieder vond dat 21 
het afgelopen jaar niet goed was gegaan, maar een paar vonden het een 22 
goed initiatief om door te gaan. Bij de LOOP-vergadering hebben we als 23 
Postelein aangegeven te willen stoppen, omdat het al een paar jaar niet goed 24 
gaat. Een aantal verenigingen zal doorgaan met de praktijkdag. 25 

 26 
Pagina 30: 27 
J. Wilms vraagt of bij het selectieprincipe van de studiereis en andere reizen is 28 
nagedacht. 29 

o Iris geeft aan dat allerlei manieren zijn afgewogen, maar dat dit het bestuur de 30 
beste oplossing leek. De inschrijving gaat volgens het inschrijven van 31 
werkgroepen en geschiedt via Blackboard. De eerste vijftig mensen die zich 32 
inschrijven zitten bij de studiereis erin. Zo gaat dat bij alle reizen. 33 

o J. Wilms vraagt of het ook werkt. 34 
o Michelle geeft aan dat de aankomende maand binnen het bestuur getest gaat 35 

worden of het werkt. Ook eenzelfde principe voor de reservelijst wordt 36 
uitgeprobeerd. Hierbij zal bekeken worden of dit op tijd kan, zodat te zien is 37 
wie zich als eerste heeft ingeschreven voor de reservelijst. 38 

o L. Steeg vraagt of welke dag de inschrijvingen geopend worden aangezien 39 
veel mensen niet de kans krijgen zich in te schrijven, omdat ze naar college 40 
moeten of stage lopen. 41 

o Iris geeft aan dat de inschrijving buiten reguliere collegetijden zal plaatsvinden. 42 
o E. Nizet geeft aan dat een nummering in plaats van tijden bij de reservelijst 43 

handig kan zijn. 44 
o Michelle geeft aan dat hier zeker naar gekeken zal worden. 45 
o J. Wilms geeft aan dat niet-leden zich ook in kunnen schrijven via Blackboard 46 

en vraagt hoe daar mee omgegaan wordt. 47 
o Michelle geeft aan dat van te voren gezegd zal worden dat lede voorrang op 48 

niet-leden hebben. 49 
o G. van Abeelen vraagt hoe het gaat als leden zich allemaal tegelijk inschrijven. 50 
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o Michelle geeft aan dat Blackboard hierop gemaakt is en je gelijk ziet of je in de 1 
groep zit of niet. 2 

o G. van Abeelen vraagt hoe wordt omgegaan met technische storingen. 3 
o A. Jansen geeft aan dat leden wel duidelijk moeten weten dat ze in de 4 

blackboard van Postelein moeten zitten alvorens ze zich kunnen aanmelden.  5 
o Michelle geeft aan dat het lastig is na te trekken wat mis kan gaan. Toch heeft 6 

het bestuur de opties goed afgewogen en leek het bestuur dit de beste keuze. 7 
Aankomende tijd worden proeven gedaan om te kijken of inschrijving op 8 
Blackboard, zoals het bestuur in gedachten heeft, werkt. 9 

 10 
Pagina 31: 11 
E. Nizet geeft aan dat in regel 31 informele professionaliteit staat, wat verbeterd moet 12 
worden. 13 
 14 
Michelle geeft aan dat er nog enkele aanpassingen van het beleidsplan zullen zijn en 15 
deze getoond worden op de sheet die verschijnt. 16 

o Sietske geeft aan dat de vierde computer in de Posteleinkamer stuk is. Er is 17 
niet duidelijk wat ermee aan de hand is, maar het bestuur wil nog geld 18 
inbegroten voor het aankopen van een nieuwe vierde computer. Wel wordt 19 
eerst gekeken of de huidige vierde computer gerepareerd kan worden. 20 

o L. Steeg vraagt uit welk jaar de computer is. 21 
o A. Jansen geeft aan dat de computer is afgeschreven. Daarnaast geeft zij aan 22 

dat het GDI ingeschakeld kan worden aangezien de assessor een nieuwe 23 
computer had gekregen toen die van hem kapot was. 24 

o E. Nizet geeft aan dat op de website van het SOFv staat hoe het GDI werkt. 25 
o J. Guldenaar geeft aan dat hij het afgelopen jaar bij GDI binnen is gestapt en 26 

toen gewoon geholpen werd. 27 
o E. Nizet geeft aan dat er officieel niks gedaan mag worden bij 28 

studieverenigingen door het GDI, maar dat ze dit wel zullen doen. 29 
o M. Monteiro vraagt of al gekeken is hoe duur een nieuwe computer is. 30 
o Sietske geeft aan dat ze na research erachter is gekomen dat een nieuwe 31 

computer vierhonderd euro in aanschaf kost. Daarnaast kosten programma’s 32 
die geïnstalleerd moeten worden ook geld, wat de reden is dat vijfhonderd 33 
euro zal worden begroot. 34 

o A. Jansen vraagt of dit onder de post Afschrijvingen zal vallen. 35 
o Sietske bevestigt dit. 36 
o A. Jansen vraagt hoeveel hieronder geschaard wordt dit jaar. 37 
o Sietske geeft aan dat dit een derde van de prijs van de computer zal zijn. Dat 38 

betekent dat 165 euro extra onder de post Afschrijvingen zal worden 39 
opgenomen. 40 

 41 
Michelle vraagt of er nog algemene opmerkingen zijn omtrent het beleidsplan. Dit is 42 
niet het geval. 43 
 44 
Michelle geeft aan dat wordt overgegaan tot stemmen over het beleidsplan. Wanneer 45 
je het eens bent met het beleidsplan met inachtneming van de wijzigingen stem je 46 
voor. Wanneer je het oneens bent met het beleidsplan stem je tegen. Wanneer je 47 
geen mening hebt over het beleidsplan stem je blanco. De blanco stemmen tellen 48 
mee voor het quorum. De stemming wordt aangewezen dan wel afgewezen bij een 49 
meerderheid van de helft van de stemmen. 50 



  29 

 

 1 
Het beleidsplan 2012-2013 wordt, met inachtneming van wijzigingen en aanvullingen, 2 
aangenomen met: 3 
 4 
15 stemmen voor 5 
0 stemmen tegen 6 
0 stemmen blanco 7 
 8 
De ALV klapt. 9 
 10 

9. W.V.T.T.K.  11 

Er is geen W.V.T.T.K.  12 
 13 

10. Rondvraag 14 

J. Wilms wenst het bestuur veel succes aankomend jaar. 15 
 16 
E. Nizet wenst het bestuur veel succes komend jaar en geeft aan dat het bestuur 17 
altijd naar de Raad van Advies kan komen; ze zijn lief, maar kritisch. 18 
 19 
J. Guldenaar wenst het bestuur veel plezier en een mooi jaar. 20 
 21 
D. Sinke geeft aan dat het bestuur niet moet vergeten te genieten. 22 
 23 
A. Jansen geeft aan dat ze zich bij alle voorgaande sprekers in de rondvraag 24 
aansluit. 25 
 26 
M. Monteiro geeft aan dat ook zij zich aansluit bij voorgaande sprekers en dat het 27 
hele bestuur 2011-2012 aankomend jaar in de Raad van Advies zal willen. 28 
 29 
L. Pape geeft aan dat ze haar commissieleden en bestuursleden wil bedanken voor 30 
afgelopen jaar. Daarnaast wenst ze het bestuur een topjaar toe zoals zij ook heeft 31 
gehad. 32 
 33 

11. Sluiting 34 

Michelle sluit om  23.13 uur de vergadering. 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 


